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För oss handlar politik om människor.
Återupprätta människovärdet

i samhället!

Din röst är viktig!
Förutsättningarna att driva en
Vänsterpolitik i kommunen
styrs mycket av riksdag och regering.
Rösta därför rött på alla plan!
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En politik som bygger på omtanke och solidaritet
bygger ett starkare samhälle

Din röst är viktig!

Förutsättningarna att driva en

Vänsterpolitik i kommunen

styrs mycket av riksdag och regering.

Rösta därför rött på alla plan!



Arbetsrätten!
   Alla ska ha rätt till heltid utan delade turer.                                                                                       
   6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön, med början i vården.
   Återinföra friskvårdpengen.

Barn och ungdomar!
   Tillgång till barnomsorg kvällar, nätter och helger.
   Vi ska ha en skola som klarar kunskapskraven, lärarledd läxhjälp, kunskaps-
lyft för lärare vad gäller barn med särskilda behov.
   Skolan har ett ansvar att ge varje elev en utbildning i homo-, bi-,
transsexuell och queer (HBTQ) och genusfrågor.

Levande närmiljö!
   Ekologisk och närproducerad mat. All mat skall vara lagad från grunden i de 
kommunala verksamheterna.
   Motverka den Geografiska orättvisan. Dvs förbättra kollektivtrafiken, mot-
verka utflytten från kommunen, tillgång till bostad, främja den kommunala 
servicen.

HBTQ
   Utarbeta en  HBTQ certifiering samt genusperspektiv för all kommunal verk-
samhet.

Service!
   Medborgarkontor, för bättre service till Ljusnarsbergs innevånare.
Det är viktigt att översätta kommuninformation till olika språk.
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i Ljusnarsberg vill

Rätten till ett arbete!
• Införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön, med början i vården.
• Återskapa arbetstillfällen i den gemensamma sektorn.
• Heltidsarbete en självklarhet!

Ungdomar – Här och NU!
• Skapa mötesplatser.
• Ha en skola som klarar kunskapskraven för eleverna.
• Ge dem en framtidstro.

Bekämpa droger!
• Satsa förebyggande på alla plan.
• Ge mer resurser till den öppna missbruksvården.
• Ha mer drogfria aktiviteter.

Värna människor och natur!
• Känna oss trygga i samhället.
• Satsa på gratis kollektivtrafik.
• Ha rättvisa löner och en personalpolitik värd namnet för kommunanställda.

Med din hjälp kan det här bli verklighet!
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Vänsterpartiet
i Ljusnarsberg 
Köpmannen 3
714 30 Kopparberg
Tel 0580-125 60
Hemsida: ljusnarsberg.vansterpartiet.se
E-post: ljusnarsberg@vansterpartiet.se
Ordförande: Ulla Diedrichsen, 070-577 82 21
Vice ordförande: Leif Pedersen, 070-218 75 11

Med hjärtat åt vänster
vill vi fixa världens bästa välfärd – 
utan vinstintressen!
Vi producerar allt mer och företagsägarna blir färre.
Samtidigt ökar klyftor och orättvisor.
De rika blir rikare och de fattiga fattigare.
Denna utveckling har politiska orsaker och går att förändra!

Du kan vara med och förändra!
Gör din röst hörd
den 19 september!För oss handlar politik om människor.
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GÖR DIN RÖST HÖRD
DEN 14 SEPTEMBER!

Nu är det din tur att välja vilket samhälle du vill leva i.
TA KAMPEN

för välfärdssamhället!
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